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على دعم وتنميـة المجتمعـات المحليـة، فقـد أطلقـت برنـامج والتعاون الدولي  حرصاً من وزارة التخطيط     
تشجيع إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتغلب على مشاكل البطالة التي تعزيز اإلنتاجية (إرادة) بهدف  

  .يعاني منها الشباب األردني

تقـديم أفكـار مشـاريع بهـدف  وزارة التخطـيط والتعـاون الـدوليأعدت هذه الدراسـة األوليـة بتكليـف مـن    
فنيـة والتمويليـة لفكـرة المشـروع للفئات المستهدفة في المجتمعات المحلية تتضمن تحليل النـواحي ال  مقترحة

إن ممـا يعنـي  لحكم على مدى جدوى إقامة هكـذا مشـروعل ةلنواحي المالية و السوقية الالزمدون تحليل ا
هذه الدراسة هي دراسة أولية تلقي الضوء على النواحي الفنيـة وحجم االستثمار الالزم لتنفيذ فكرة المشروع 

  .بهدف إطالع المستثمرين المهتمين على التكاليف االستثمارية الالزمة لتنفيذ المشروع 

) فـي مختلـف محافظـات لقد جاءت هذه الدراسة ضمن جهود مستشاري مراكز تعزيز اإلنتاجيــة (إرادة    
وألوية المملكة مـن حيـث اقتـراح أفكـار مشـاريع  تتماشـى وإحتياجـات المجتمعـات المحليـة مـن المشـاريع 

  .الصغيرة والمتوسطة

، وقد تم الحرص أن تكون البيانات والمعلومات الواردة في برنامج إرادةقام بإعداد هذه الدراسة مستشارو      
  الدراسة واقعية ما أمكن. 

وسعياً ألن تكون البيانات الواردة في الدراسة واقعية ما أمكن، فقد قام الفريق االستشاري بزيارات ميدانية     
علماً بأن التوقعات المتعلقة بـاإليرادات وتقـدير لمشاريع ومؤسسات وموردين ذات عالقة بفكرة المشروع،  

المستثمرين المهتمين بهـذه الفكـرة بطلـب حجم السوق المتوقع  تم استثناؤها من هذه الدراسة لحين تقدم 
وذلـك لكـون اإليـرادات المتوقعـة وحجـم السـوق   ،لمراكز إرادة إلعداد دراسة جـدوى اقتصـادية للمشـروع

المتوقع ترتبط بعدة عوامل منها تحديد الموقع وقيمة اإليجارات وحجم االقتراض والمساهمة الذاتية لصاحب 
لمسـتهدفة وغيرهـا باإلضـافة لعــدة عوامـل أو ظـروف يصـعب التنبــؤ المشـروع والقـدرة الشـرائية للفئــات ا

باتجاهاتها.  مما يستدعي من المستثمرين المهتمين بعد االقتناع بفكرة المشروع التوجه لمراكز إرادة  والتقدم  
  بطلب إلعداد دراسة الجدوى االقتصادية الكاملة للمشروع المقترح. 

لمزيد من المعلومات يمكنك االتصال بالمستشارين في مراكز تعزيز اإلنتاجيــة (إرادة) لتقديم أية مساعدة     
  تحتاجونها لتطوير األفكار االستثماريـــة والمساعدة في تأسيس وتنفيذ المشاريع .

  

  مركزاً. 26تتواجد مراكز مشروع تعزيز اإلنتاجية ( إرادة ) في كافة مناطق المملكة وعددها 

  

  (بادر باالتصال بأقرب مركز لديك) 
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 ملخص المشروع

 استعمال المخلفات الزراعية كأعالف   فكرة المشروع المقترحة 

 اعالف   منتجات المشروع 

 صناعي   –زراعي   تصنيف المشروع 

 8 عدد األيدي العاملة 

  حجم االستثمار الكلي لفكرة المشروع

  التكلفة بالدينار األردني   البيان

 98880 الثابتة الموجودات 

 800 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

 24720 رأس المال العامل 

 124400 المجموع الكلي لحجم االستثمار 
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 أوالً : مقدمة

ألعالف الحيوانية عبارة عن خليط متجانس يشمل مجموعة واسعة من المواد العلفية الخام، باإلضافة إلى  ا

والفيتامينات،   لألكسدة،  المضادة  المواد  مثل  الغذائية  واإلضافات  المعدنية،  األمالح  على  يحتوي  ذلك 

وع أشكال،  بعّدة  الحيوانية  األعالف  الحصول على  ويتّم  الحيوية.  منها  والمضادات  نذكر  المثال  لى سبيل 

مصدًرا   األعالف  تعتبر حبوب  ذلك،  على  عالوة  المحبب.  الشكل  ذات  أو  المربع،  الشكل  ذات  األعالف 

مهًما لتغذية الحيوانات، وتختلف كمية الحبوب المطلوبة لتغذية كل نوع من أنواع الحيوانات. فعلى سبيل  

كيلوغراًما من اللحم. بينما    1  إلنتاجلوغراًما من الحبوب  كي  8المثال تحتاج األبقار واألغنام إلى ما يقارب  

  .كيلوغراًما من اللحم 1 إلنتاج كيلوغراًما من الحبوب  1,5الدواجن إلى ما يقارب تحتاج 

  يمكن تقسيم المواد األساسية في صناعة األعالف الحيوانية وفق ما يلي:  

وهي متعددة المصادر واألشكال، فمنها ما يعرف بالدريس (علف أخضر جاف). والسيالج    المواد المالئة:

(علف أخضر محفوظ بمعزل عن الهواء)، باإلضافة إلى ذلك نذكر المواد الخضراء مثل البرسيم ، وكذلك  

  الجافة مثل التبن، والقمح، والفول، والذرة، وتبن البرسيم.   المواد 

المركز: العلف  الصويا،    مواد  مثل كسب  بالبروتينات  الغنية  المواد  فمنها  الخصائص،  متعددة  وهي مواد 

  وكسب السمسم، وكسب القطن المقشور، وكسب الفول السوداني.  

تقسيمها إلى أمالح معدنية وفيتا  مكمالت غذائية:  مينات، مثال ذلك ملح الطعام، ومصادر األمالح  ويمكن 

الكبرى (أوكسيد المغنيسيوم، والحجر الجيري). باإلضافة إلى مصادر األمالح الصغرى بنوعيها العضوي  

  والغير العضوي. 

السم (عضوية    إضافات غذائية:   مثل مضادات  واإلضافات،  المواد  من  كبيرة  من مجموعة  تتكون  وهي 

ومنشطات   وغير من    عضوية)،  كل  نذكر  ذلك  على  عالوة  الحيوية).  والمضادات  (الهرمونات  النمو 

(البنجر   الطعام  ومحسنات  وغيرها)،  المغنيسيوم  واوكسيد  الصوديوم،  (كربونات  الحموضة  مضادات 

 .والماء)

بالفجوة   يسمى  ما  نشأ  الحيوانية  الثروة  احتياجات  لتغطية  االعالف  من  المتاحة  الموارد  توفر  عدم  نتيجة 

  العلفية والتي تعني التزايد المستمر في االعداد مقابل محدودية المتاح من االعالف للحيوان.  

  .  ولتعويض هذه الفجوة كان ال بد من االتجاه نحو البحث عن مصادر جديدة لألعالف 

وكون المخلفات الزراعية تشكل تمثل كما هائال من المواد العضوية التي لها مردود سلبي على البيئة تم  

المخلفات   باستخدام جمن هذه  التجارب  و  العديد من األبحاث  تقليدية عن طريق  عمل  كموارد علفية غير 
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طاقة ، كما ينعكس اثرها الجيد  إدخالها في صناعات االعالف كمكونات أولية الحتوائها على مواد عالية ال

المخلفات بطرق تكنولوجية حديثة بدل من   التلوث في حال معاملة هذه  البيئة من حيث حمايتها من  على 

  تركها بدون معاملة او التخلص منها بطرق بدائية خاطئة.  

االحطاب و    ويمكن تعريف المخلف الزراعي النباتي بانه الجزء من النبات الذي لم يُستغل اقتصاديا مثل

العروش و القش او انه كل ما يُنتج بصورة عارضة او ثانوية خالل عمليات انتاج المحاصيل الحقلية سواء  

  اثناء الحصاد او الجمع او االعداد للتسويق او التصنيع لهذه المحاصيل.  

  تتمثل المخلفات الزراعية بما يلي :  

 مخلفات المحاصيل الحقلية   -1

 مخلفات التصنيع الزراعي   -2

 مخلفات النخيل و الموز ( خاصة من االغوار)   -3

 مخلفات المحاصيل السكرية ( القصب و بنجر السكر)   -4

  مخلفات محاصيل الخضر و الفاكهة ( األشجار بشكل عام )  و المحاصيل الدرنية و غيرها   -5

الى   باإلضافة  الفاكهة  و  الخضر  محاصيل  مخلفات  استعمال  على  الدراسة  قيد  المشروع  فكرة  وتقوم 

المحاصيل الحقلية ومخلفات النخيل و الموز او مخلفات التصنيع الزراعي ( حسب موقع المشروع وقربه  

الى اعالف ال بد من ا لقيام بالعمليات  من هذه المصادر ) ، ولتصنيع هذه المخلفات الزراعية و تحويلها 

  الزراعية التالية :  

 تحتاج بعض المخلفات الزراعية ومخلفات التصنيع الغذائي الى التقطيع و الطحن قبل استخدامها  -1

 تحتاج بعض األنواع منها ذات الرطوبة العالية الى تجفيفها حتى يمكن االحتفاظ بها لحين استخدامها   -2

بانخفاض   -3 الزراعية  المخلفات  من  الكثير  ويجب  تتصف  الفيتامينات  و  المعدنية  االمالح  من  محتواها 

 تدعيم هذه المخلفات بما تحتاجه  

تحتاج بعض المخلفات التي تحتوي على نسب عالية من االلياف و اللجنين ( صعبة التحلل في كرش   -4

  فطريات العفن الحيوانات)  الى معامالت أولية مختلفة سواء معالجة بيولوجية باستعمال الميكروبات (  

األبيض على سبيل المثال) او استخدام المخلفات في انتاج السيالج ( التخمير الالهوائي للمخلفات ) و  

هو ما سيتم اعتماده في الدراسة كما يمكن ادخال بعض المخلفات الزراعية بعد تقطيعها و تحضيرها  

 مع البرسيم في تغذية الحيوان.  
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الغذا المخلفات  مع  التعامل  ان  سبق  مما  و  نالحظ  المخلفات  نوع  على  يعتمد  االعالف  انتاج  في  ئية 

الهدف من استعمالها و الموارد المتاحة في المصنع وهناك العديد من الطرق األخرى الحديثة الممكن  

  اتباعها في عملية تحويل المخلفات الى اعالف .  

  

  ثانيا : مبررات وأهداف فكرة المشروع 
  

االعالف   -  أسعار  في  الكبير  االرتفاع  مع  خاصة  بأنواعها  االعالف  على  المستمر  و  الدائم  الطلب 

المستوردة ومشكلة شح المياه التي تؤثر على زراعة االعالف محليا في األردن  مما اثر على قطاع  

   تربية المواشي بأنواعها 

 اإلنتاج المحلي من االعالف غير كاف ( كما تم ذكره سابقا ) بسبب شح المياه   - 

 خلق فرص استثمارية وفرص عمل   - 

توفير االعالف بأسعار مناسبة للمزارعين و مربي الماشية و التقليل من األثر البيئي السيء للمخلفات   - 

  .    الزراعية  

  منتجات المشروعثالثا:   

المشروع   - المتوفرة  سيعمل  المختلفة  الزراعية  المخلفات  من  الخضراء  االعالف  انتاج  الدراسة على  قيد 

المختلفة   الزراعي  التصنيع  عمليات  مخلفات  استعمال  الى  باإلضافة  والموسم   المشروع  موقع  حسب 

الصالحة للتحويل كأعالف واجراء معامالت خاصة عليها من فرم و تقطيع و تجفيف لبعضها او اجراء  

ت التخمير او إضافة بعض المواد لها وتحويلها الى اعالف تكميلية للمواشي بأنواعها و الدواجن و  عمليا

 حسب رغبة طالبي الخدمة ثم كبسها و توريدها للسوق .  

 رابعا: النواحي القانونية لفكرة المشروع المقترحة 

توجد   المشروع  أية ال  ترخيص  في  قانونية  عل،    عوائق  القائمين  على  يجب  كافة  حيث  توفير  المشروع  ى 

  باإلضافة الى شروط األمان الالزمة  الترخيص  شروط

  

  

    



 

Page 8 of 12 
 

  

 خامسا: الدراسة الفنية لفكرة المشروع المقترحة 

 وصف عملية التصنيع   ) 1(

   الدراسة قيد  المشروع  او  سيقوم  المجاورة  البالستيكية  البيوت  من  الزراعية  المخلفات  جمع  على 

األراضي الزراعية بعد حراثتها او مخلفات األشجار بعد تقليمها باإلضافة الى استعمال مخلفات عمليات  

مختلفة   زراعية  عمليات  لتتم  الغذائية  بالمواد  الخاصة  التغليف  و  التعبئة  مصانع  من  الغذائي  التصنيع 

 لمنتج، اال انه و بشكل عام يمكن تلخيص عملية تصنيع االعالف الزراعية كما يلي :  حسب نوع ا

 المعاملة التي ستتم عليها   آلية  تحديد عملية استالم المخلفات و وزنها و تحديد نوعها و -1

 تتم عملية تعقيم المخلفات وغسلها وتركها تنشف ليوم   -2

 عملية فرم المخلفات وتقطيعها   -3

  ) وهي اما أبراج او   siloفي حال كان سيتم تخمير المخلفات توضع في الصوامع او ما يسمى (   -4

من   تتراوح  لمدة  تطمر  و  الالهوائي  للتخمير  المخصصة  كانت    8  –  5الحفر  حال  في   ، أسابيع 

 ي أماكن مجهزة مسبقا للتجفيف و تتم تغطيتها لحمايتها من الحشرات و الهواء  ستجفف توضع ف

من الممكن عمل استنبات بسيط للشعير او القمح عن طريق نقع البذور في الماء ليوم ثم وضعها في   -5

من   وتركها  مخصصة  الغذائية    20-15صواني  القيمة  لرفع  االعالف  لخلطات  تضاف  ثم  يوما 

 لألعالف المقدمة  

  بي المنتج  وضع المنتج النهائي في ماكينة الكبس و ضغطه وكبسه في مكعبات و تجهيزه الى طال -6

  :المساحة والموقع ) 2(
 

  بإقامة الموقع بالقرب من األراضي الزراعية خاصة المزروعة بالبيوت البالستيكية سواء بيوت    حينص

غوريه   الشفا  المناطق  و  االغوار  مناطق  في  المشروع  انشاء  ويفضل  هايدروبونيك  زراعة  او  عادية 

إلنشاء  والمناطق الزراعية في شمال المملكة ومن الممكن التعاون مع الجهات الحكومية كمشروع وطني 

 مصنع واحد في محافظات الجنوب لخدمة المناطق ودعم القطاع الزراعي و الثروة الحيوانية.  

   الى عمل المشروع  الزراعية وتوزينها و غسلها  اداري    بناءيحتاج  المخلفات  مع مستودعات الستقبال 

،    2م  502  –  200في بمساحة    البناءمن الممكن عمل  و  باإلضافة الى غرفة عمال ومرافق صحية ،  
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او الصوامع باإلضافة الى    اال ان المشروع يحتاج الى مساحات خارجية لعمل حفر التخمير او األبراج 

 عمليات التقطع و الفرم و الكبس ، و يمكن عمل المشروع على مساحة دونم قابلة للزيادة .  

    دينار و يفضل    7000تتجاوز  وفي حال كان الموقع في مناطق زراعية بعيدة فان تكلفة الدونم عادة ال

عليها.  المشروع  لعمل  األرض  ان    شراء  يجب  ماء  و  من  الالزمة  الخدمات  جميع  الموقع  في  تتوفر 

  . للموقع  سهولة المواصالت  إلى  باإلضافة، وانترنت وكهرباء وخطوط هاتف 

 :البناء وتعديالت البناء ) 3(

الموقع من األبنية بحوالي   تتو    2م  250تقدر حاجة  ان  المستودعات و    فرحيث يجب  فيه صالة اإلنتاج و 

الغرف اإلدارية و الخدمات اإلدارية المختلفة، كما يحتاج المشروع الى عمل مسطحات اسمنتية لتجفيف و  

    وكما يبين الجدول التالي :   المخلفات باإلضافة الى عمل حفر للتخمير  ض فرد بع

  )   1جدول رقم ( 

  البند  التكلفة /دينار 
   دينار للمتر المربع  150بتكلفة  2م 250بناء بمساحة   37500
  عمل حفر للتخمير الالهوائي ( تقدير)   10000

  مع مظليات مسطحات اسمنتية للتجفيف و االعمال الخارجية   6000

  المجموع   53500
  

  اآلالت و المعدات   ) 4(

مـا بـين  دينـار توزعـت  21380والمعـدات األساسـية مـع التركيـب والتشـغيل بحـوالي   اآلالت قدرت تكلفة  

  -هو مبين بالجدول أدناه:كما  المطعم الداخليالى  باالستراحة الخارجية باإلضافةزمة المعدات الال

  )   2جدول رقم (  

  األجهزة   العدد   دينار  -تكلفة الوحدة  التكلفة /دينار 

  فرامة بسيطة   1  8000  8000

   مكبس   2  5000  10000

  طاوالت عمل   3  260  780

  رافعة شوكية  2  800  1600

   متفرقةعدد   -  1000  1000

  المجموع   21380
  دينار سنوي 100,000اإليرادات التقديرية للمشروع  * 
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 األثاث و الديكورات و المعدات  ) 5(

بسيط للعمال و غرفة اإلدارة والخزائن و غيره من احتياجات بسيطة  تقدر احتياجات المشروع من اثاث  

  دينار وحسب األسعار الدارجة في السوق  2000لهذا النوع من المشاريع بقيمة 

 وسائل النقل   ) 6(

يحتاج المشروع الى وسيلة نقل ( بك اب ) لنقل االعالف قبل التجهيز و بعده و بقيمة تقديرية تبلغ  

 دينار .   15000

 يف اإلجمالية للموجودات الثابتة التكال ) 7(

  - :يلي دينار توزعت كما  98880بناء على ما تقدم تقدر تكاليف الموجودات الثابتة للمشروع بحوالي 

  ) 3رقم (جدول  
  نسبة االستهالك   التكلفة/دينار   البند

  0  7000  ثمن األرض  
  %5  53500  أعمال بناء 

  %  20  21380  االت و معدات  
  %15  2000  وديكورات   وتجهيزات أثاث  

  %15  15000  وسائل النقل  
    98880  المجموع 

  : لعمالااإلدارة و ) 8(

  - النحو التالي : موزعة من حيث الوظيفة والعدد على مباشرة   فرص عمل يوفر المشروع س

  ) 3جدول رقم (
  العدد   الوظيفة 

  1  مدير المشروع 
  5  عامل انتاج  

  1  سائق  
  1  حارس 

  8  المجموع 
    

 مستلزمات الخدمة  و  المواد األولية ) 9(

من   الدراسة  قيد  المشروع  يحتاجها  التي  الخدمة  ومستلزمات  األولية  المواد  الالزمة    األولية المواد  تتكون 

بواقي الخس و الخيار و البندورة  وكافة أنواع الخضار التي  ، مثل  الزراعية مخلفات المنتجات وهي  لإلنتاج 

التصنيع   التقليم،  و من مخلفات  بعد  واغصانها  الى أوراق األشجار  باإلضافة  المختلفة  المواسم  تزرع في 
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من    الزراعية وكذلك االستفادة من المخلفات  و بواقي المنتجات لزراعية المختلفة  تفل البندورة  الغذائي مثل  

  . والتي يتم الحصول عليها من السوق المحلي  غيرها الشعير و  االتبان الناجمة عن نباتات القمح و القش و

 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل  ) 10(
  

الى   باإلضافة  مرة  ألول  الترخيص  و  التسجيل  رسوم  من  التشغيل  قبل  وما  التأسيس  مصاريف  ستتألف 
  دينار .   800المراسالت و  العروض و المواصالت و التي تقدر بحوالي 

  : رأس المال العامل ) 11(
 

لها   مفصلة  اقتصادية  جدوى  دراسة  إعداد  سيتم  المستفيدين  قبل  من  اعتمادها  وبعد  مقترحة  الفكرة  كون 

المال   راس  ان  افتراض  سيتم  الواقع  الى  تكون  ما  اقرب  للمشروع  اجمالية  تكاليف  الى  الوصول  ولغايات 

التشغيلي وفقا لطبيعة المشروع و احتياجاته وكون المشروع   العامل يعادل    فان راس  زراعيالعامل  المال 

لدراسات و خبراء  % من اجمالي تكاليف الموجودات الثابتة حسب خبرة معد الدراسة و استنادا    25حوالي  

  دينار  24720أي ما يعادل   في هذا المجال 

 سادسا: اآلثار البيئية لفكرة المشروع المقترحة 

و يعتبر المشروع صديق للبيئة كونه يعمل على تنظيفها من المخلفات  ال يوجد اثار بيئية سيئة للمشروع 

  الزراعية وتوفير غذاء صحي للمواشي و الطيور الداجنة

  سابعا: التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترحة 

  يبين الجدول التالي التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترح: 
  

  ) 4رقم (جدول  
  التكلفة/دينار   البند

  7000  األرض  
  53500  اعمال بناء  

  21380  اثاث و تجهيزات  
  2000  االت و معدات  

  15000  وسائل نقل  
  98880  إجمالي الموجودات الثابتة 

  800  مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 
  24720  رأس المال التشغيلي 
  124400  اإلجمالية للمشروعالتكاليف 
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  :وسائل التمويل ثامنا: 
  

مشروع   لفكرة  مقترح  هي  البحث  قيد  الوثيقة  مصاريفه  كون  تبين  للمشروع  مالية  دراسة  تتضمن  وال 

االقتصادية  لن يتم تحديد كيفية تمويل المشروع إال بعد التوجه لمراكز إرادة إلعداد دراسة الجدوى  وإيراداته  

 . النهائية

 


